
Amersfoort, 22 april 2021 

 

 

Beste bewoners en andere betrokkenen van de Koperhorst, 

 

Aanleiding 

We zijn heel blij dat we 10 april gestart zijn met de eerste versoepelingen. Wat 

zien we bewoners genieten nu weer samen gegeten kan worden. Het bezoek van 

burgemeester Lucas Bolsius op 15 april hebben we erg gewaardeerd. 

 

We blijven zoeken naar een evenwicht tussen levensplezier en veiligheid. Het 

risico op besmettingen is na vaccinatie aanzienlijk verlaagd, maar niet helemaal 

weg. Ook iemand die twee keer gevaccineerd is, heeft een (kleine) kans om 

alsnog besmet te raken en anderen te infecteren. Het ziekteverloop is dan over 

het algemeen wel milder. Vandaag de dag zijn nog niet alle vrijwilligers 

gevaccineerd, waardoor de gewenste dekkingsgraad onder deze groep nog niet is 

behaald. Daarnaast zijn niet alle medewerkers gevaccineerd.  

 

Per 28 april zetten we na overleg met de cliëntenraad en de persconferentie van 

minister Hugo de Jonge van 20 april jl. de volgende stappen qua versoepeling. 

  

 
Versoepelingen vanaf 28 april 

 
 Activiteiten 

Een deel van de activiteiten wordt in kleine groepen weer opgestart. Om 

alles goed te laten verlopen, verzoeken we u zich vooraf op te geven.  U 

wordt hierover geïnformeerd door Wilma Pol. 

 Terras 

De terrassen gaan open overeenkomstig de landelijke richtlijnen. Dat 

betekent dat u tussen 12 en 17 uur met uw bezoek op het terras plaats 

kunt nemen onder het genot van een drankje. Het terras wordt zo 

ingericht dat er maximaal drie personen aan een tafel zitten met 

inachtneming van de anderhalve meter. Het is uitdrukkelijk niet de 

bedoeling dat anderen bij u aan tafel aanschuiven. 

 Bezoekregeling 

Elke bewoner mag sinds 10 april twee bewoners per dag ontvangen. Vanaf 

28 april kan elke bewoner met het bezoek op de eigen kamer samen eten. 

 Koperwiek. 

Deelnemers willen graag de activiteiten met elkaar doen en niet in twee 

opgesplitste groepen. Aangezien de vaccinatie dekkingsgraad boven de 

85% is, willen we de scheiding van de deelnemers vanuit de wijk en vanuit 

de Koperhorst gecontroleerd opheffen per 28 april a.s.. 



 

De regel om 1,5 meter afstand te houden blijft gehandhaafd. Medewerkers 

en vrijwilligers van de Koperhorst dragen nog steeds een mondkapje. 
 

 
Richtlijnen bezoekers blijven vooralsnog gehandhaafd 

Als bezoeker houdt u zich aan de – reeds voor u bekende – richtlijnen:  

 Bezoekers zijn verplicht om zich te registreren en handen te desinfecteren en 

een mondkapje te dragen.  

 U mag gerust met de bewoner lekker naar buiten gaan om te wandelen. 

 De winkel van de Koperhorst en het restaurant zijn nog niet vrijgegeven voor 

bezoek van buitenaf.  

 Indien u klachten heeft en niet getest bent: kom niet op bezoek.  

 Indien u klachten heeft en een negatieve uitslag van een coronatest dan mag 

u wel op bezoek komen.  

 Blijf als bezoeker op het appartement van de bewoner en ga niet in een 

gemeenschappelijke huiskamer zitten. 

 Houd de richtlijnen van het RIVM in acht, zorg voor de 1.5 meter afstand. 

 Natuurlijk kan er, in overleg, bij calamiteiten, ernstige ziekte of andere zaken 

waar het gewenst is dat er vaker bezoek komt, een uitzondering gemaakt 

worden. Dit kan alleen in overleg met de coördinerend verpleegkundige (voor 

velen de 313). Zij bespreken dit en de afspraken worden vastgelegd in het 

zorgdossier van de betrokken bewoner.  

 

Vervolg 

We streven ernaar u medio mei een update te geven. 
 
Heeft u nog vragen? Schroom niet om de Koperhorst te bellen en te vragen naar 

de coördinerend verpleegkundige (313). 
 

We zijn heel blij dat we deze volgende stappen kunnen zetten en wensen u veel 
plezier toe. 

 
 
99 


